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Praha 21: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Stav Auditu k tématu 2016  Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

Oponent --nepřiřazen--

Konzultant --nepřiřazen--

Koordinátor Blinková Kateřina

MČ Praha 21 nevytváří rezervy, v případě potřeby se
řeší individuálně. V posledních 4 letech jsme žádnou mimořádnou
událost neřešili. Pokud by k situaci došlo, MČ je schopna reagovat
hned a určitou částku uvolnit z rezerv nebo je možno požádat o dar
RMČ. Při rozsáhlé mimořádné události je možné o finanční pomoc
požádat krajský úřad, tzn. MHMP.

 V ráci pečovatelské služby je MČ schopna zajistit postiženým
seniorům nákup potravin, dopravu a doprovod, úklid.

 Na území hl.m. Prahy funguje řada sociálních služeb, které se nám o
klienty v krizové situaci dokáží postarat a nabídnout jim přes
ubytování, oblečení, stravu vše, co je potřebné.

 

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

9.1.A Připravenost obce pro případ
potřeby náhlé �nanční pomoci
obětem neštěstí

MČ  nemá vyčleněné rezervy z
rozpočtu pro podporu občanů v
případě nenadálého neštěstí.

 V rámci MČ působí pečovatelská
služba, která je schopna
poskytnout okamžitou pomoc
seniorům ve formě úklidu,
doprovodu, zajištění stravy apod.

 V rámci hl.m. Prahy působí řada
neziskových organizací a dalších
subjektů, které pomáhají lidem v
nouzi. 

MČ Praha 21 nemá rezervy, v případě potřeby se krizové situace řeší
individuálně na úseku odboru sociálních věcí, většinou formou
azylového bydlení, případně  ubytoven se schváleným provozním
řádem. Občané, kteří se "cítí v krizi" mohou podat žádost o městský
byt. Tuto žádost posoudí bytová komise a žadatele případně
doporučí zařadit do evidence žádostí (rozhoduje Rada MČ)Rada
Městské části Praha 21 vydala "Pravidla pro hospodaření s byty ve
vlastnictví MČ Praha 21", na základě, kterých MČ pronajímá volné
městské byty. MČ má stanoven bodovací systém jednotlivých
kritérií. Jedním z kritérií je naléhavost-  v tuto chvíli je provedeno
sociální šetření, které doporučí, jak situaci řešit.

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

9.1.B Schopnost zajistit bydlení
potřebným občanům

Evidujeme 33 žádostí o byt,
žádostí potřebných občanů je 5.
Ve chvíli krizové situace je odbor
sociálních věcí schopen zajistit
bydlení formou azylového bydlení
max. do 14 dní, ubytovnu či
noclehárnu ihned.

MČ má transparentní systém
přidělování bytů pro potřebné
občany.

 
V rámci hl.m.Prahy působí řada
neziskových organizací a
subjektů, které zajišťují bydlení
lidem v nouzi.

V MČ Praha 21 byl zaznamenán mírný pokles počtu sociálně
potřebných domácností.

 

9.1.C Počet sociálně potřebných
domácností v obci

9 Sociální prostředí

9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Celkové hodnocení oblasti 9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

9.1.1 Vytváří obec ve svém rozpočtu dostatečné �nanční rezervy pro případ potřeby náhlé �nanční
pomoci obětem neštěstí ap.?

Sebehodnocení 0 ?

9.1.2 Má obec v rámci jí spravovaného bytového fondu rezervy pro potřebu zajistit alespoň na
přechodnou dobu bydlení rozvedeným partnerům, zejména s nezletilými dětmi, obětem domácího
násilí, přírodních nebo průmyslových katastrof apod.? V případě, že ne, zajišťuje tuto činnost v obci jiný
subjekt (občanské sdružení, NNO, církev apod.)?

Sebehodnocení 0 ?

9.1.3 Došlo k vývoji/změně v počtu sociálně potřebných domácností v obci?

https://kb.praha21.cz/public/task/1545/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://kb.praha21.cz/public/task/1673/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
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 Vzhledem k tomu, že dávky hmotné nouze vyplácí Úřady práce,
počty domácností neevidujeme.

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

MČ Praha21 nemá byty pro neplatiče, ale je schopna zajistit
ubytování na ubytovně, kam se mohou lidé, kteří řádně nesplácí
nájem či mají nevhodné až patologické chování, přestěhovat a
nekončí na ulici. Zde musí dodržovat přísná pravidla, týkající se
chování, placení nájmu a smlouvu uzavírají vždy na jeden měsíc, a
pokud pravidelně platí nájem, je jim smlouva prodlužována. 

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

9.1.D Byty pro osoby, které se
ocitly v obtížné sociální nebo
životní situaci spojené s bydlením

MČ Praha 21 nedisponuje byty pro
neplatiče ani sociálními byty, ale
je schopno zajistit bydlení na
ubytovách na území hl.m. Prahy.

Celkově se v ČR v minulých letech zvyšoval počet předlužených
obyvatel s exekucí.MČ Praha 21 tento indikátor statisticky
nesleduje.

 Problematika zadluženosti se řeší v rámci poradenství na odboru
sociálních věcí a dále ve spolupráci s dalšími subjekty (finanční
poradny)

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

9.1.E Míra předluženosti obyvatel 

Počet poskytnutého poradenství v
rámci odboru sociálních věcí:

 2013- 8
 2014- 10
 2015- 10

 MČ Praha 21 dostupnými nástroji
reaguje v rámci poskytování
poradenství a preventivních aktivit
na celostátní trend (finanční
gramotnost zařazena do výuky
základní školy, v rámci spolkové
činnosti jsou pořádány preventivní
přednášky a semináře pro
seniory)

  Služby v této oblasti -zejména
finanční poradny na území hl.m.
Prahy jsou občanům dostupné.

Problematika zadluženosti se řeší v rámci poradenství na odboru
sociálních věcí a dále ve spolupráci s dalšími subjekty (finanční
poradny)

 MČ Praha 21 podporuje zvyšování profesních kompetencí sociálních
pracovníků- jedná se o hrazení odborných školení a finanční podpora
spolkové činnosti v grantovém systému na přednáškovou činnost
seniorských spolků (SPCCH a Klub aktivních seniorů) .

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

MČ Praha 21 v současné době nepodporuje vznik mateřských center
na území MČ Praha 21.

 V rámci poradenství matkám doporučuje mateřské centrum v
Horních Počernicích a v sousední MČ Praha 14

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

9.2.A Podpora rodičů na rodičovské
dovolené při návratu do
zaměstnání

9.1.4 Disponuje obec byty pro osoby, které se ocitly v obtížné sociální nebo životní situaci spojené s
bydlením?

Sebehodnocení 0 ?

9.1.5 Jak se vyvíjí trend v počtu předlužených osob (tj. osob, které mají mnoho půjček a nezvládají
splácení) ? Existuje podpora obce nebo jiného subjektu v poradenství k problematice předluženosti?

Sebehodnocení +1 ?

9.1.6* Existuje podpora obce nebo jiného subjektu v poradenství k problematice předluženosti?

Sebehodnocení +1 ?

9.1.7* Další informace k tématu

9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Celkové hodnocení oblasti 9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních
nerovností

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

9.2.1 Podporuje obec vznik a fungování mateřských center, která umožňují matkám snazší návrat do
zaměstnání nebo zvyšování jejich kvali�kace v období čerpání rodičovské dovolené?

Sebehodnocení 0 ?

https://kb.praha21.cz/public/task/1626/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://kb.praha21.cz/public/task/1658/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://kb.praha21.cz/public/task/1539/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://kb.praha21.cz/public/task/1584/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://kb.praha21.cz/public/task/1508/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
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Ano, ZŠ v MČ Praha 21 má i poradenské centrum, dle české školní
insperke je to jedna ze silných stránek MČ Praha 21. V současné
době jsou všechny školky a ZŠ v MČ Praha 21 obsazeny. Bylo
vyhověno všem žadatelům. 

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

9.2.B Rovný přístup obyvatel ke
vzdělávání

Mč nemá strategii k bariérovosti obce. Probíhá mapování objektů z
hlediska přístupnosti.Údaje o přístupnosti jsou dostupné na
http://www.praha21.cz/mista

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

9.2.C Bezbariérová mobilita 

rozpočet MČ, mapa
bezbariérovosti

Počet bezbariérových budov a
veřejných prostranství v MČ Praha
21 je v rámci rekonstrukcí či
výstavby navyšován, mapa
přístupnosti objektů je
doplňována.

 Městská část  Praha 21 je zřizovatelem Pečovatelské služby ÚMČ
Praha 21. Tuto službu, ze svého rozpočtu finančně podporuje.
Služba je spolufinancována i z dotací MPSV, MHMP a od uživatelů
služby.

  Finančně podporuje i neziskovou organizaci Neposeda, která
zajišťuje v MČ Praha 21 terénní komunitní program pro děti a
mládež  a mladé dospělé do 26 let. Komunitní terénní program
vychází z komplexního přístupu v komunitách, je založen na
spolupráci s obcí, Policii ČR a dalšími subjekty působícími v lokalitě
(školy, dětské domovy, organizace zabývající se zájmovými
aktivitami aj.). Cílem služby je snižovat dopady sociálně negativních
jevů na život v lokalitě, vyhledávat osoby ohrožené sociálním
vyloučením, motivovat je k aktivnímu řešení své situace a k
včasnému využití návazných služeb, identifikovat rizikové situace v
rámci komunity a řešit je ve spolupráci s partnery.

 Z rozpočtu MČ je, na základě individuálních žádostí dalších
poskytovatelů sociálních služeb s celopražskou působností,
poskytován finační příspěvek ve formě dotace za poskytnutou péči
pro uživatele služby z MČ Praha 21.

 MČ Praha 21 vydala adresář služeb "Rozcestník", který průběžně
aktualizuje a je dostupný na:
http://www.praha21.cz/informace/adresar-sluzeb-mc-praha-21

 MČ Praha 21 podporu specifickým skupinám obyvatel zajišťuje v
rámci sociální práce a poradenství odboru sociálních věcí:

 Oddělení péče o děti zajišťuje sociálně právní ochranu dítěte,
preventivní a poradenskou činnost, podávání návrhů k soudu, výkon
funkce opatrovníka a poručníka  K činnostem oddělení patří i
zajištění oblasti náhradní rodinné péče a zprostředkování osvojení a
pěstounské péče.

 V rámci výkonu agendy kurátorů pro mládež zajišťuje péči o
nezletilé děti do 15 let věku, které se dopustily činu jinak trestného,
o mladistvé 15-18 let, kde bylo zahájeno trestní stíhání (zákon č.
218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o
soudnictví ve věcech mládeže) nebo o nezletilé děti s opakovanými
poruchami chování závažného charakteru (záškoláctví, útěky z
domova, toxikomanie a další).

 Mezi další činnosti odboru patří péče o osoby, kterým hrozí
společenské vyloučení a opatrovnictví (MČ Praha 21 vykonává funkci
opatrovníka občanům, kteří byli omezeni ve svéprávnosti, či jim byl
stanoven zvláštní příjemce pro dávky důchodového pojištění). V
rámci odboru pracuje i koordinátor sociálních služeb.

 
 

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

9.2.D Péče o zranitelné skupiny
obyvatel MČ poskytuje dostatek finačních

prostředků na provoz
pečovatelské služby.V rámci
pečovatelské služby byli
uspokojeni všichni žadatelé o
službu. Došlo k navýšení kapacity
služby zajištění stravy a dovoz
obědů zakoupení nového většího
vozu.

 V rámci činností odboru je péče o
specifické skupiny  klientů
zajištěna. Informace ke službám a
činnostem jsou dostupné na
www.praha21.cz

 MČ finančně podporuje rozvoj
sociálních služeb na svém území a
podílí se na podpoře služeb s
celopražskou působností pokud je
tato služba poskytována občanům
z MČ Praha 21.

  

9.2.2 Monitoruje obec rovný přístup obyvatel ke vzdělávání minimálně ve školách a školských zařízeních
zřizovaných obcí?

Sebehodnocení +1 ?

9.2.3 Došlo ke zvýšení počtu bezbariérových budov – zejména budov úřadů, škol, obchodů a zařízení
poskytujících služby a veřejných prostranství (chodníky v místech přechodů, bezbariérová úprava parků
apod.) v obci? Pokud ne, jaký je postup v případě žádosti/stížnosti občana či sdružení na odstranění
bariér ve veřejných budovách v obci?

Sebehodnocení +1 ?

9.2.4 Zajišťuje obec nebo jiný subjekt podporu obyvatelům s důrazem na speci�cké skupiny (senioři,
menšiny, sociálně znevýhodnění, lidé s nízkým stupněm vzdělání apod.) v obtížných životních situacích
(např. linka pomoci, právní poradna apod.)? Pokud ano, jakým způsobem jsou o této podpoře
obyvatelé informováni?

Sebehodnocení +1 ?

https://kb.praha21.cz/public/task/1546/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://kb.praha21.cz/public/task/1674/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://kb.praha21.cz/public/task/1675/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
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V posledních letech byla na základě demografického průzkumu
navyšována kapacita ve školkách a v letošním roce byla zcela
uspokojena poptávka po umístění dětí z řad rodičů z naší MČ.

 MČ Praha 21 zajišťuje rozvozy jídel seniorům nebo tělesně
postiženým a nemocným osobám na základě provozování sociálních
služeb. Sociální odbor navíc pomáhá zprostředkovávat zajištění
odlehčovacích služeb u organizací poskytující danou službu i mimo
území MČ Praha 21.

 U nemobilních občanů ÚMČ Praha 21 zajišťuje řadu služeb
docházkou na adresu občana.

Od letošního školního roku zajistila MČ Praha 21 zřízení Domu dětí a
mládeže a navýšila nabídku zájmových aktivit a kroužků o více než
40.

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

9.2.E Podpora rodin při
harmonizaci rodinného a
pracovního života

Službu pro nezaměstnané, kterou by v MČ Praha 21 zajiš´toval
nějaký subjekt  MČ Praha 21 nemáme. S nezaměstnanými pracuje 
v rámci sociální práce kurátor pro dospělé. Společně s klienty
vyhledávají volná pracovní místa, pomáhá zájemcům zpracovat
životopis, výpis z trestního rejstříku atd.případně je odkazuje na
další organizace, které dlouhodobě nezaměstnané doprovází.
Bohužel nemáme zpětnou vazbu kolik klientů zaměstnání získalo.

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

9.2.F* Pomoc nezaměstnaným v
nacházení pracovních příležitostí

počet nezaměstnaných klientů
kurátora pro dospělé 

počty klientů, kterým bylo
poskytnuto poradenství je 12,
nemáme zpětnou vazbu o
skutečně získaném zaměstnání

V MČ Praha 21  není  evidována žádná sociálně vyloučená lokalita.
MČ Praha 21 je klidná lokalita převážně se zástavbou rodinných
domků a dále se sídlištěm na Rohožníku. Osoby ohrožené sociálním
vyloučením se MČ vyskytují, nejsou však soustředěny v jedné
lokalitě. Skupiny typických klientů:

 1. Bezdomovec – muž kolem 40 let, bez přístřeší, bez stabilní práce.
V mládí prošel ústavní péčí, v dospělosti výkonem trestu. Po
propuštění z výkonu trestu se ocitá na ulici. Není schopen se zařadit
do běžné společnosti,  na základě předchozích špatných zkušeností
se vyhýbá kontaktu  s institucemi. Je závislý na alkoholu, snaží se
jím zahánět psychické obtíže.  

 2. Mladý dospělý – muž kolem 20 let bez stabilní práce, má potíže s
ukončením středoškolského vzdělání. Nemá stabilní partnerský
vztah. Volný čas tráví pasivně, nedokáže vnímat časovou
perspektivu budoucnosti, žije „tady a teď“. Zažívá konflikty s
většinovou společností. Největší důležitost v životě přikládá partě.

 3. Senior – žena kolem 70 let, její kontakty s rodinou jsou velmi
omezené, cítí se sama. Chybí jí intenzivnější kontakt s ostatními
lidmi.  Má obavy vycházet ven, protože se necítí dostatečně
samostatná a necítí se tam bezpečně. Vyrovnává se s životními
tématy, které se staly v minulosti, ale jsou pro ni stále aktuální. 

  S občany ohroženými sociálním vyloučení pracují zaměstnanci ÚMČ
Praha 21 (kurátor pro dospělé, sociální pracovnice oddělení péče o
děti a kurátor pro děti a mládež)

 Dále s těmito občany je pracováno v rámci terénního komunitního
programu organizace Neposeda.

 Pracovníci kontaktují osoby ohrožené sociálním vyloučením,
podporují je  ke změně, a když změnu chtějí, doprovází je do

9.3.A Sociální bariéry 

V MČ Praha 21  není  evidována
žádná sociálně vyloučená lokalita

MČ podporuje terénní sociální
práci jako důležitý prvek v rámci
sociální prevence. Spolupracuje s
ÚMČ Praha 21, policií,
poskytovateli zdravotních a
sociálních služeb, neziskovými
organizacemi atd.

9.2.5 Podporuje obec nebo jiný subjekt v obci rodiny v možnosti sladit svou práci s rodinným životem
(např. dostatek jeslí, mateřských škol, kvalitních ZŠ, zájmové činnosti dětí)?

Sebehodnocení +1 ?

9.2.6* Poskytuje obec nebo jiný subjekt v obci (občanské sdružení, nevládní nezisková organizace
apod.)účinnou pomoc nezaměstnaným v nacházení volných pracovních míst nebo výběru vhodných
kurzů pro rekvali�kaci?

Sebehodnocení 0 ?

9.2.7* Další informace k tématu

9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Celkové hodnocení oblasti 9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

9.3.1 Existují v obci sociální bariéry a sociálně vyloučené osoby a lokality?

Sebehodnocení +1 ?

https://kb.praha21.cz/public/task/1509/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://kb.praha21.cz/public/task/1676/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
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návazných služeb. Terénní sociální práce má charakter komunitní
práce. Terénní sociální pracovník se nezaměřuje primárně na určitý
problém nebo cílovou skupinu v lokalitě, ale  na to, aby znal svou
lokalitu se všemi skupinami, které potřebují sociální službu. 

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

Občané v MČ Praha 21jsou spíše spokojeni. Ověřeno dotazníkovým
šetřením Spokojenosti občanů s místním společenstvím a mobilita
občanů.

 Cílem dotazníkového šetření „Spokojenost občanů s místním
společenstvím a mobilita občanů“ bylo zprostředkovat vedení města
zpětnou vazbu názorů, postojů a preferencí obyvatel města
vzhledem k jednotlivým tematickým indikátorům. 

 Cílem průzkumu bylo:
 1. Zhodnotit spokojenost obyvatel městské části Praha 21.

 2. Zjistit základní aspekty mobility obyvatel městské části Praha 21.
 V rámci dotazníkového šetření bylo vybráno 305 dotazníků. Tento

počet nenaplnil stanovený cíl (400 dotazníků), přesto lze považovat
výsledky šetření vzhledem k počtu obyvatel v dané věkové skupině
za reprezentativní. 

 Ve vzorku respondentů převládají ženy (53,8 %) nad muži (46,2
%), což odpovídá skutečnému rozložení mužů a žen ve městě ve
věkové skupině dotázaných. Nejvíce je ve vzorku zastoupena
věková skupina 31–40 let (26,6 %).

  Z šetření vyplývá, že většina respondentů (89,3 %) je s životem v
městské části Praha 21 spokojena.  Obyvatelé kladně hodnotí
kvalitu okolního životního prostředí a mezilidské vztahy. Naopak
jsou nespokojeni s možnostmi zaměstnání v MČ a okolí. Z hlediska
veřejných služeb jsou nejméně spokojeni se středními školami a s
úklidem sněhu. Na druhou stranu si cení fungování Pražských služeb
(svoz odpadů) a zdravotní služby.  Podle hodnocení důležitosti
vnímají obyvatelé jako nejdůležitější kvalitu okolního životního
prostředí a mezilidské vztahy.  V otázce na hodnocení Úřadu
městské části Praha 21 panovala u jednotlivých možností více či
méně shoda (hodnocení se pohybovalo v rozmezí známek 7,0–7,4
na jedenáctistupňové škále, přičemž 10 byla známka nejvyšší).  S
dostupností veřejných služeb v MČ dle výsledků dotazníku lidé
nemají problém. Nejvýše je hodnocena dostupnost mateřské školy,
policie i praktických lékařů. Hůře je to dle občanů s dostupností
lékařů odborných. 

 Mobilita a místní přeprava obyvatel Výsledky indikátoru Mobilita a
místní přeprava cestujících v MČ Praha 21 nejsou z hlediska
udržitelnosti tak pozitivní jako indikátor spokojenosti. 

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

9.3.B Spokojenost občanů s
místem, ve kterém žijí

Z šetření vyplývá, že většina
respondentů (89,3 %) je s
životem v městské části Praha 21
spokojena

V rámci projektu Zdravé město a MA21 organizuje ÚMČ Praha 21
akce, na kterých se setkává s veřejností, např. Veřejné fórum,
Kulaté stoly. V roce 2016 byly 4 kulaté stoly a na listopad plánujeme
další.

http://www.praha21.cz/informace/verejne-forum?
highlight=WyJ2ZVx1MDE1OWVqblx1MDBlOSIsImZcdTAwZjNydW0iL
CJ2ZVx1MDE1OWVqblx1MDBlOSBmXHUwMGYzcnVtIl0=

http://www.praha21.cz/aktuality/5656-zapis-z-kulateho-stolu-na-
tema-skolstvi?
highlight=WyJrdWxhdFx1MDBmZCIsInN0XHUwMTZmbCIsImt1bGF0
XHUwMGZkIHN0XHUwMTZmbCJd

http://www.praha21.cz/aktuality/5669-zapis-z-kulateho-stolu-k-
vyuziti-levelu?
highlight=WyJrdWxhdFx1MDBmZCIsInN0XHUwMTZmbCIsImt1bGF0
XHUwMGZkIHN0XHUwMTZmbCJd

http://www.praha21.cz/aktuality/5658-zapis-z-kulateho-stolu-k-
dopravnim-tematum?
highlight=WyJrdWxhdFx1MDBmZCIsInN0XHUwMTZmbCIsImt1bGF0
XHUwMGZkIHN0XHUwMTZmbCJd

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

9.3.C Účast občanů na veřejném
dění

Veřejné forum 2016: 67 občanů

Kulatý stůl (téma školství): 14
občanů

Kulatý stůl (téma polyfunkční dům
Level):20 občanů

Kulatý stůl (téma doprava): 31
občanů

Částečně ano. ÚMČ Praha 21 pořádá akce jako např. Veřejné fórum,
veřejné projednání, kulaté stoly, info v Újezdském zdravodaji,

9.3.2 Jaká je spokojenost obyvatel obce s místem, ve kterém žijí? – sousedské vztahy, kulturní vyžití,
kvalita okolního prostředí (čistota, zeleň, gra�ti apod.).

Sebehodnocení +1 ?

9.3.3 Mají obyvatelé obce zájem podílet se na veřejném dění obce?

Sebehodnocení +1 ?

9.3.4 Přispívá komunitní politika obce k odstraňování bariér a k dobré komunikaci mezi speci�ckými
skupinami obyvatel, mezi různými věkovými, národnostními, náboženskými i sociálními kategoriemi lidí
v obci?

Sebehodnocení +1 ?

https://kb.praha21.cz/public/task/1593/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://kb.praha21.cz/public/task/1520/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
http://www.praha21.cz/informace/verejne-forum?highlight=WyJ2ZVx1MDE1OWVqblx1MDBlOSIsImZcdTAwZjNydW0iLCJ2ZVx1MDE1OWVqblx1MDBlOSBmXHUwMGYzcnVtIl0=
http://www.praha21.cz/aktuality/5656-zapis-z-kulateho-stolu-na-tema-skolstvi?highlight=WyJrdWxhdFx1MDBmZCIsInN0XHUwMTZmbCIsImt1bGF0XHUwMGZkIHN0XHUwMTZmbCJd
http://www.praha21.cz/aktuality/5669-zapis-z-kulateho-stolu-k-vyuziti-levelu?highlight=WyJrdWxhdFx1MDBmZCIsInN0XHUwMTZmbCIsImt1bGF0XHUwMGZkIHN0XHUwMTZmbCJd
http://www.praha21.cz/aktuality/5658-zapis-z-kulateho-stolu-k-dopravnim-tematum?highlight=WyJrdWxhdFx1MDBmZCIsInN0XHUwMTZmbCIsImt1bGF0XHUwMGZkIHN0XHUwMTZmbCJd
https://kb.praha21.cz/public/task/1631/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
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informace na oficiálních webových stránkách MČ Praha 21.
 Byla vytvořena mapa bezbariérovosti, která napomáhá k lepší

orientaci osob se zdravotním postižením, maminkám s kočárky
apod. Již od roku 2012 funguje Žákovské zastupitelstvo, díky
kterému se děti a mládež aktivně zapojují do zlepšování života v MČ
Praha 21. V rámci mezigeneračního setkávání jsou MČ organizovány
tvořivé dílny. Na organizaci se podílí zaměstnanci ÚMČ, členové
seniorských spolků, dobrovolníci a pracovníky neziskové organizace.

.

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

9.3.D Komunikace mezi
speci�ckými skupinami obyvatel

Problém bezdomovectví je řešen
sociálními pracovníky a stížnosti
ze strany občanů jsou minimální.

MČ Praha 21 je klidná lokalita,převážně se zástavbou rodinných
domků, obklopena lesy. Bezdomovci zde přespávají pouze v letních
měsících, menší skupinka cca 3-4 osob se objevuje na nádraží
Klánovice, Běchovice a na konečné autobusů sídliště Rohožník.
Většina těchto osob odjíždí do centra.

  S občany ohroženými sociálním vyloučení pracují zaměstnanci ÚMČ
Praha 21 (kurátor pro dospělé, sociální pracovnice oddělení péče o
děti a kurátor pro děti a mládež)

 Dále s těmito občany je pracováno v rámci terénního komunitního
programu organizace Neposeda. Terénní sociální pracovníci
kontaktují osoby ohrožené sociálním vyloučením, podporují je  ke
změně, a když změnu chtějí, doprovází je do návazných služeb.
Terénní sociální pracovník se nezaměřuje primárně na určitý
problém nebo cílovou skupinu v lokalitě, ale  na to, aby znal svou
lokalitu se všemi skupinami, které potřebují sociální službu. Terénní
sociální práce má charakter komunitní práce a je důležitým
nástrojem sociální prevence. 

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

9.3.E Stížnosti obyvatel na sociálně
nevhodné jevy

Problém bezdomovectví je řešen
sociálními pracovníky a stížnosti
ze strany občanů jsou minimální.

Dobrovolnické centrum v MČ Praha 21 nemáme, ale dobrovolnická
činnost funguje v rámci místních spolků i jednotlivců. Převážně se
jedná o pomoc při pořádání akcí pro občany (Den země, Týden
zdraví, rozsvícení vánočního stromu) a oslav státních svátků.

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

9.3.F Dobrovolnictví 

V roce 2014 bylo v MČ Praha 21 celkem  494 trestných činnů z toho
122 objasněných.

V roce 2015 bylo v MČ Praha 21 celkem 365 trestných činnů z toho
81 objasněno.

- vraždy: 2 (z toho 1 objasněna)

- znásilnění: 0

- fyzické útoky:9 ( z toho objasněno 5)

- loupeže: 1

- vloupání do obydlí: 16

-krádeže automobilů: 8

9.4.A Kriminalita 

index kriminality: 13,7

9.3.5 Došlo v obci ke změně v počtu stížností obyvatel na sociálně patologické jevy (bezdomovectví,
výtržnosti, gra�ti, drogy, gambling / herny, prostituce apod.)?

Sebehodnocení +1 ?

9.3.6 Existují v obci dobrovolnická centra nebo jiná forma dobrovolnické činnosti?

Sebehodnocení +1 ?

9.3.7* Další informace k tématu

9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Celkové hodnocení oblasti 9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci Sebehodnocení +1 ?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

9.4.1 Došlo k poklesu trestných činů na správním území obce (podle kategorií – vraždy, krádeže, násilné
trestné činy)?

Sebehodnocení +1 ?

https://kb.praha21.cz/public/task/1677/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://kb.praha21.cz/public/task/1563/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://kb.praha21.cz/public/task/1604/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
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- krádeže věcí z automobilů: 98 (z toho objasněno 7)

- krádeže jízdních kol: 21 ( z toho objasněno 4)

Informace čerpáme z mapy
kriminality:http://www.mapakriminality.cz

Průběžná statistika za rok 206 zatím není k dispozici.

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

Na úseku krizového plánování zajišťuje připravenost MČ k řešení
krizových situací středního a velkého rozsahu v době míru. Jedná se
především o průmyslové a provozní havárie, živelné pohromy,
hromadné dopravní nehody a podobně. Tyto krizové situace se řeší v
rámci "Jednotného bezpečnostního systému hl.m.Prahy". Operační a
informační středisko tel.222 022 201-4

 
Běžné krizové situace malého rozsahu ( lokální) - dopravní nehody,
požáry, úniky nebezpečných látek a podobně jsou řešeny
příslušnými složkami "Integrovaného záchranného systému" - Hasiči
(tel. 150), Záchranná služba (tel. 155), Policie ČR ( tel.
158),Městská policie (tel. 156)

http://www.praha21.cz/informace/krizova-situace?
highlight=WyJrcml6b3ZcdTAwZTkiLCJcdTAxNTlcdTAwZWR6ZW5cdTA
wZWQiLCJrcml6b3ZcdTAwZTkgXHUwMTU5XHUwMGVkemVuXHUwM
GVkIl0=

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

9.4.B Krizové řízení obce 

MČ Praha 21 disponuje krizovým
plánem

Dle mapy kriminality je MČ Praha 21 jednou z nejbezpečnějsích
městských částí.MČ Praha 21 dotazníkové šetření na toto téma
neprovádí, ale ze statistik vyplývá, že nejvíce  trestných činů se
týká krádeží. 

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

9.4.C Vnímání kriminality občany 

největší obavy jsou z krádeží

Tato problematika je řešena v součinnosti s Policií ČR, odborem
sociálních věcí, oddělení péče o děi a intervenčního centra.

 Základní poradenství v této oblasti poskytují sociální pracovnici
úřadu. Oddělení sociálně právní ochrany dětí se zabývá řešením
domácího násilí nezletilých. Úzce spolupracujeme s organizacemi,
které se touto problematikou zabývají:

 intervenční centrum http://www.intervencnicentrum.cz/
 Acorus http://www.acorus.cz/

 Bílý kruh bezpečí https://www.bkb.cz/
 ROSA http://rosa-os.cz/

 RIAPS http://www.csspraha.cz/24829-krizove-centrum-riaps/
  

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

9.4.D Domácí násilí 

2015 - zaznamenáno 6 případů
domácího násilí

 

MČ Praha 21 zajišťují pomoc
obětem domácího násilí a využívá
dostupné možnosti návazných
služeb s celopražskou působností.

Tento statistický údaj ÚMČ Praha 21 neeviduje. Od října v Domu dětí
a mládeže probíhá kurz sebeobrany pro seniory. Počet účastníků
však není k datu auditu známý.

V roce 2014 byla ÚMČ Praha 21 zorganizována přednáška Městské
policie zaměřená na preventivní opatření na snížení kriminality ve
spojení se seniory.

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

9.4.E Prevence kriminality 

Součástí veřejných akcí jsou i
preventivné programy - např.
mobilní dopravní hriště pro děti,
přednášky

Pro občany MČ Praha 21 je na webových stránkách zveřejněna
mapa kriminality http://www.praha21.cz/informace/mapa-
kriminality.

 Cílem webu www.mapakriminality.cz je usnadnit veřejnosti orientaci
v datech o trestné činnosti, která pravidelně publikuje Policie ČR.
Policejní statistiky převádíme do jednoduchých tabulkových a
mapových náhledů. Z mapy kriminality je zřejmé, že dochází k

9.4.2 Dovede obec rychle a účinně řešit situaci po přírodních katastrofách nebo průmyslových haváriích?

Sebehodnocení 0 ?

9.4.3 Jaká je míra obav obyvatel obce z kriminality (členění po činech – krádež, ublížení na zdraví, vražda
atd.?

Sebehodnocení +1 ?

9.4.4 Jak je v obci řešena problematika domácího násilí?

Sebehodnocení +1 ?

9.4.5 Jaký je počet akcí a účastníků, kteří byli účastni preventivní akce proti kriminalitě?

Sebehodnocení +1 ?

9.4.6* Další informace k tématu

http://www.mapakriminality.cz/#porovnani
https://kb.praha21.cz/public/task/1551/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
http://www.praha21.cz/informace/krizova-situace?highlight=WyJrcml6b3ZcdTAwZTkiLCJcdTAxNTlcdTAwZWR6ZW5cdTAwZWQiLCJrcml6b3ZcdTAwZTkgXHUwMTU5XHUwMGVkemVuXHUwMGVkIl0=
https://kb.praha21.cz/public/task/1573/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://kb.praha21.cz/public/task/1558/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://kb.praha21.cz/public/task/1647/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://kb.praha21.cz/public/task/1585/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99


18. 1. 2018 Terminál - interní prostředí
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poklesu trestných činů páchaných na území Újetdu nad Lesy.
 Vzhledem ke zvýšení preventivních opatření (rozšíření kamerového

systému a dobré spolupráce s Policií) došlo ke zvýšení pocitu
bezpečí a spokojenosti občanů města. I přes nízký počet
nahlášených případů domácího násilí je tato problematika zajištěna
prostřednictvím PČR ve spolupráci s OSPOD a prostřednictvím
intervenčního centra.

 
Hlavním cílem prevence kriminality MČ Praha 21 je v oblasti situační
prevence snižování rizik a výskytu protiprávní činnosti ve vývoji
počtu spáchaných trestných činů na území MČ a omezení příležitosti
a znesnadnění k páchání trestné činnosti, které povedou ke
zvyšování bezpečí, ale i pocitu bezpečí občanů. Jedním z prostředků
k tomuto stavu je funkční kamerový systém a osvětlení rizikových
míst.

Stav textů - město dokončilo sebehodnocení  

Koordinátor zaškrtne v okamžiku, kdy všechny texty tohoto tématu jsou za municipalitu vyplněny.
 

Expert poté audit pročte a změní stav na "Sebehodnocení zkontrolováno - OK" jakmile texty zkontroluje a je s nimi
spokojen, což se objeví právě na této stránce.

 

Stav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

Expert změní stav hodnocení na "Sebehodnocení zkontrolováno - OK" jakmile texty zkontroluje a nemá připomínky.
 

Expert změní stav hodnocení na "Sebehodnocení zkontrolováno - s výhradami" jakmile texty zkontroluje a požaduje
jejich dopracování. Připomínky expert napíše do komentářů níže. 

Municipalita pak texty doplní/upraví a informuje o tom experta prostřednictvím komentářů níže. Doplnění komentáře je
nutnou podmínkou pro opakovanou kontrolu sebehodnocení expertem.

 
Konečné datum pro možnost doplnit/upravit sebehodnocení je 20.8.2017. 

V poli Komentáře níže expert eviduje své oficiální připomínky k sebehodnocení.
 

Komentáře
Blinková Kateřina vkládá nový komentář

Chcete-li, vyberte soubor na disku jako přílohu  Soubor nevybránVybrat soubor
 

ODESLAT KOMENTÁŘ


